
Elektronicznie podpisany przez: 

Agnieszka Szewc 

Regonalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 

dnia 13 grudnia 2022 r. 

UCHWALA Nr 3.h.131012022 
Skiadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
z dnia 13 grudnia 2022 roku 

w sprawie: wydania opinii a przedlozonym przez Zarzd Powiatu Otwockiego projekcie uchway 
a Wieloletniej Prognozie Finansawej na lata 2023 - 2037. 

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 I art. 20 ustawy z dnia 7 pa±dziernika 1992 roku a regionalnych 
izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 1., Paz. 1668 t.j) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 1 ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., Paz. 1634) - Skiad Orzekajcy 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodniczca: 	- Agnieszka Szewc 
Czionkowie: 	- Aneta Dygus 

- Konrad Pachocki 
uchwala, co nastpuje: 

§1 

Wydaje pozytywnq opiniç a przedazanym w farmie dakumentu elektranicznega przez Zarzd Powiatu 
Otwackiego projekcie uchwaty a Wieloletniej Prognozie Finansawej Powiatu Otwackiega na lata 2023-2037. 

§2 

Uchwaa wchodzi w zycie z dniem padjcia oraz padlega apublikawaniu przez Pawiat Otwocki w trybie 
okreIonym w art. 246 ust. 2 w zwizku z art. 230 ust. 3 ustawy a finansach publicznych. 

§3 

Od niniejszej uchwaiLy  suzy odwatanie do Kalegium Regianalnej lzby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni ad daty jej darczenia. 

U za sad n i en i e 

Przedtozony w dniu 15 listopada 2022 roku Regianalnej lzbie Obrachunkowej w Warszawie przez Zarzd 
Powiatu Otwackiega projekt uchwaiy w sprawie Wielaletniej Prognazy Finansawej spenia wymogi 
kanstrukcyjne okreIane w art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych (u.f.p.), 
w tym tak2e w zakresie upawaznieñ sfarmuawanych na padstawie art. 228 w!w ustawy. 

W wyniku analizy stwierdzono, iz prajekt zawiera dane wymagane art. 226 ust. 1 2a oraz ust. 3 u.f.p. 
Ponadta okres sporzdzenia WPF uwzglçdnia dyspazycje art. 227 u.f.p., gdyz abejmuje okres, na który 
zacia,gnito lub planuje sie zacignó zobowiqzania okrelone w zalaczniku Nr 1 do uchwaiy. 

Wystpuje wymagana w art. 229 u.f.p. korelacja wartosci wykazanych w projekcie WPF i ujtych w projekcie 
uchway bud2etowej na 2023 rak, w tym w zakresie wyniku bud2etu i zwizanych z nim kwat przychadów 
i rozchodów oraz dugu jednostki. 
Zachowane zostay wymagania okreslone w art. 242 u.f.p., w zwia,zku z czym wydatki biezce nie 
przewy2szajq planowanych dochodów biezqcych powikszonych a przychody, a których mowa wart. 217 
ust. 2 pkt 5, 6, 7 I 8 u.f.p. 
Z projektu prognozy WPF wynika, ze sp&nione zostaiLy  wymogi wynikajce z art. 243 u.f.p. co aznacza, ze 
planowane obcizenie budzetu spatami zobawizañ ksztaituje sie ponizej maksymalnego dopuszczalnega 
wska±nika wynikajcego z cytowanega wyzej art. 243 u.f.p 

W kontekcie powyzszych ustaleh SkiLad Orzekajqcy zwraca szczegolnie uwagç na wymog realistycznoci 
planowania Prognozy I jednoczenie wskazuje. iz wydajc niniejszq opini uwzgIdniiL przyjçte zaoenia, i2 
faktyczna kwota diLugu na koniec 2023 roku nie bedzie wyzsza ad wykazanej w Prognozie jako plan oraz 2e 
realizacja dochodów bud2etu Powiatu bdzie przebiegaó na poziomie kwot pragnozowanych, a po 2023 
roku nie bedq zacgane zobowizania wptywajqce na diLug. 

SkiLad Orzekajcy wskazuje na koniecznosá statego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych 
dochodów oraz korekty WPF w przypadku braku ma2liwosci realizacji dochodów na zato2onym poziomie 



Majac na uwadze powysze Skad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
postanowil jak w sentencji uchway. 


